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Due to the great pharmacological significance of the volatile oils, 
new prospective raw material of Chrysanthemum hortorum Bailey variant 

Pectoral was studied by gas chromatography with mas-spectrometry 
method and 42 volatile compounds of various chemical classes were 
identified – terpenoids, aromatic compounds, alcohols, fatty acids, low 
molecular weight carboxylic acids, hydrocarbons�� Among them the 
following compounds predominate in flowers: 1,2,5,5-tetramethyl-1,3-
cyclopentadiene (660��6 mg/kg), 1,8-cineol (194��1 mg/kg) and camphor 
(75��3 mg/kg), in leaves: naphthalenemethanol (826��3 mg/kg), α-cadinol 
(505��4 mg/kg) and caryophylleneoxide (436��7 mg/kg)��

© О. П. Хворост, Ю. а. Федченкова, К. С. Скребцова, а. І. Попик

Вступ
Ліщина звичайна Сorylus avellana L. родини лі-

щинові Corylaceae – широко розповсюджений чагар-
ник або невелике дерево�� На сьогодні вивчають питан-
ня інтродукції, вегетативного розмноження не тільки 
ліщини звичайної, а й інших видів, наприклад, ліщини 
різнолистої [4, 5, 7]�� Першочергове використання зна-
ходять ядра горіхів у харчовій промисловості [3]�� Крім 
того, широко досліджують біологічно активні, в ос-
новному фенольні, сполуки (фенолкарбонові кислоти, 
катехіни, флавоноли) листя, кори, деревини, оплодня, 
що виявляють в експерименті потужну антиоксидан-
тну активність [8-13]�� Але відомостей про хімічний 
склад, види біологічної активності бруньок ліщини 
звичайної ми у доступній нам літературі не знайшли�� 
Зважаючи на широту розповсюдження цієї рослини у 
флорі країни, бруньки ліщини звичайної є перспектив-
ними для дослідження як лікарської сировини��

Мета роботи – дослідити морфолого-анатомічну 
будову бруньок ліщини звичайної Сorylus avellana L��

Матеріали та методи дослідження
Сировину – бруньки ліщини звичайної заготовили 

у березні 2017 року у різних регіонах України (серія 
1 – Хмельницька обл��, Деражнянський р-н, с�� Росохи; 
серія 2 – Вінницька область, Вінницький р-н, с�� Пе-
реорки, серія; 3 – Івано-Франківська область, Тисме-
ницький р-н, с�� Рибне; серія 4 – Харківська область, 
Печенізький р-н, с�� П’ятницьке; серія 5 – Львівська 

область, Жидачівський р-н, с�� Жирова)�� Дослідження 
проводили відповідно вимог ДФУ 2��0 [2]�� Морфоло-
гічні особливості вивчали за допомогою лупи х2, х10, 
стереомікроскопу «МБС-10» (Росія) (16х, 32х) за за-
гальноприйнятими методиками [6], вимірювання про-
водили не менш ніж на 15 зразках сировини кожної 
серії�� Анатомічну будову досліджували за допомогою 
мікроскопу «Granum» (Austria) (40х, 100х, 400х)�� Ви-
готовляли не менш ніж 15 препаратів сировини кожної 
серії�� Результати фіксували за допомогою цифрової 
фотокамери «SonyDSC-W80» з наступною обробкою в 
програмі Adobe Photoshop CS3 [1]��

Результати дослідження та їх обговорення
Нами вивчено морфологічні особливості бруньок 

ліщини звичайної��
Зовнішній вигляд бруньок наведено на рис�� 1, А, кри-

ючі брактеї на рис�� 1, Б-В, подовжній зріз бруньки – на 
рис�� 1, Г, а поперечний зріз бруньки – на рис�� 1, Д��

Бруньки майже кулясті, іноді ледь видовжені, загос-
трені або притуплені��

Криючі брактеї світло-коричневого кольору, матові, 
черепитчасто розміщені�� Вигляд із зовнішнього боку на-
ведено на рис�� 1, Б, із внутрішнього – на рис�� 1, В��

Криючі брактеї в нижній частині зеленого, в верхній – 
коричнево-червоного кольору�� В нижній частині війчасті 
по краю за рахунок опушення�� (рис�� 1, Б)��

На подовжньому зрізі бруньки чудово помітна вісь, 
крім зовнішніх криючих, помітні асимілюючі брак-
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